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SA Ngalan ng Allah, Ang Mahabagin, Ang Maawain 

Ang Panimula 

 

Na SA dun SA mbababnog SA sakakao KO Islam a a kit 

KO kapagi nutao. Na da dun khatarima a pho – on 

rukaniyan go sukani yan si sakhirait Na pud dun KO 

mange logi aamange toa konaraka 
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Ang lahat o amunang bahagi ruitang aklat ay maaaning 

gamitin SA Hindi inlithis SA tamang hahulugan naway 

biyyayaan sila ng alllah SA ng kanilang mag a pasisikap 

Muslim para.    

 

 

Ayon numero 20008/222274 

Mundo numero 977-6157-645 

 

4 

ANG PANINI WALA SA ALLAH 
Ako ay isang Muslim  

Katakanlah ialah Allah Yang Maha-Esa Allah 
Yang menjadi tumpuan sekalian 

Makhluk untuk memohon sebarang hajat.  

Dia tiada beranak dan Dia pula tidak diperan-
akkanm Dan tidak ada. 

 sesiapapun yang serupa denganNya-Ay may 
dakilang kahalagahan SA pagita ng Allah- Sinuman 
ang magsabi nitongmay katotohanan – ay mak-
apapasok sa Paraiso at sinumang magsabi nito nang 
walang katotohanan, ang kanyang kayamanan at 
dugo ay maliligtas dito lamang sa mundong ito, 
subali't ang kanyang huling pagsusulit ay sa Allah – 
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ang Makapangyarihan. 

Ito ay isang pagpapahayag na may katiya-kan 
na naglalaman ng ilang mga titik, na sadyan gmag-
aan sa dila subali't maykabig-atan sa timbangan.  

 Ito ay iniulat ni Ibn Hibbaan, gayundin ni Al-
Haakim na nagsabing ito ay. 

 makatotohan [saheeh], mula kay Abu Sa'eed 
Al-Khudree [nawa'y kalugdan siya ng Allah] 

 na ang Sugo (sas) ng Allah ay nagwika: "Si 
Moises ay nagsabi: O aking Panginoon! 

 Turuan Mo po ako ng isang bagay kung papa-
ano ako mananalangin at mag-aalaala sa Iyo. 

  Ang Allah ay nagsabi : O Moises! Sambitin 
ang La Ilaaha Illalaah. 
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 Si Moises ay nagsabi : O aking Panginoon! 
Ang lahat ng iyong mga alipin ay nagsabi nito. 

  Sinabing muli ng Allah: O Moises! -Kung ang 
pitong  mga kalangitan at ang lahat ng nasa loob ni-
to, maliban sa Akin, at ang pitong mga kalupaan ay 
ilalagay sa isang timbangan, at ang La Ilaaha Illal-
aah ay ilalagay sa kabila, magkagayon, ang La Ilaa-
ha Illalaah ay higit na matimbang kaysa sa lahat ng 
ito." (Ibn Hibbaan SA kanyang Saheeh [bilang 
2324] at Ni Al-Haakim SA Al-Mustadrak  

Ito ang gantimpalang makakamtan tungo SA 
Hardin ng Paraiso [Jannah] ngsinum - annamatay 
Na ang kanyang huling mga kataga ay La Ilaaha 
Illalaah. 

Ito ang daan SA kaligtasan SA Apoy ng Imp-
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iyerno. 

Ito ay mahalaga upang makamtan ang kapata-
waran. 

Ito ay naglilinis ng mga kasalanan. 

Ito ay nagpapayabong ng pananampa-lataya 
[Eeman] Na nakatanim sa puso. 

Ito ay nakapag aalis SA timbangan ngm-ga nak-
atalang kasalanan. 

Ito ay nakatutulong upang malampasan-ang 
anumang hadlang hanggang makara tingsa harapan 
ng Allah – ang Ganap na Makapangyarihan. 

Ito-ay-isang pagpapahayag [Kalimah] Nasinu-
mang magsabi ay itinatanghal ng Allah bilang isang 
makatotohanan. 
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Ito ang pinakamainam Na mga kataga SA lahat 
ng sinabi ng mga Sugo. 

Ito ang pinakamainam SA lahat ng uri ng paga-
alaala,ang pinakamainam SA lahat Ng mga Gawain 
at ang isa SA may pinakam-araming biyaya Na 
nakalaan. 

Ito ay katumbas ng pagpapalaya ng mga alipin. 

Ito ay pananggalang laban kay Satanas. 

Ito ay makatutulong upang maging ligtas mula 
sa mga kadiliman sa libingan at mula sa pangamba 
sa pagtitipon [Al-Hashr]. 

Ito ay isang mapagkakakilanlan bilangpalata-
ndaan ng mga mananampalatayakap-ag sila ay bum-
angon mula sa kanilang mga libingan. 
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Mataan a so manga masjid Na rek o Allah Na 
dikano phanongganoy sa ped o allah a isabo 

Da-a kapanegel KO agama ka sabenar a 
minisenggay so ontol KO ribat, saden sa ongkiren 
iyan so manga tagot na sabenar a miyaka kapet sa 
rambit a mabager a giyoto so ontol) a da-aikhateped 
iyan, naso allah na pephakaneg a matao 
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Ang Paniniwala sa mga Anghel  

Kailangang maniwala Na mayroong mga ang-

hel-ang kanilang bilang ay walangnak-akaalam 
maliban sa allah (swt) lamang. sila ay naglilingkod 
at isinasagawa angan-umang ipinag-uutos ng allah 

(swt), bilang tagapangasiwa, tagapagmasid 

 Tagapagbantay at kumakalinga sa buong san-
tinakpan at sa mga nilikha nanabubu-hay dito , at 
sila ay sumusunod ayon saitin-akda at pag-uutos ng 

allah 

Ang mga anghel ay nilikha mula saliwanag. ang 
propeta (sas) ay nagsabi; 

“ang mga anghel ay nilikha mula saliwa-nag, 
ang mga jinn ay nilikha mula sa apoy na di-
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nagliliyab, at si adan ay nilikha tulad ng inilarawan 
sa inyo 

 (mula sa qur’an; maitim na tuyongala-bok).” 
(Muslim). Ang mga anghel ay mula sa di-nakikitang 
mundo-Kahima’t sila aynili-kha mula SA liwanag, 
Hindi sila nakikita. Ang Allah (swt) ay nagbigay sa 
kanila ng kakayahan na mag-ibang anyo upang sila 
ay makita at masaksihan. Inilahad ng Allah (swt) Na 
si anghel jibreel, as (Gabriel) ay nagpakita kay 
maryam (Mary) sa hugis o larawan ng isang tao. 
Ang Allah (swt) ay nagsabi . 

“siya ay naglagay ng lambong (upangpangal-
agaan ang kanyang sarili) sa kanila; at magkagayon 
ay ipinadala namin ang"ruh" (i.e.;anghel-gabriel) at 

 

12 

siya ay nagpakita bilang isang ganap na tao, at siya 
(maria) ay-nagsabi. ‘katotohanan, ako aynagpapa-
kupkop sa pinaka-maawain (mapagbigay) mula sa iyo. 

 kung ikaw ay matakutin sa allah (makad-iyos.) 
at sinabi niya (anghel-gabriel) ‘akoay isang sugo 
lamang buhat sa iyongpang-inoon, na ipagkakaloob 
ang biyaya ngisang anak na mabuti’.” (qur’an 

nakita ng propeta (sas) si anghel gabriel (as) sa 
tunay niyang anyo ng pagkalikha ng allah (u) sa 

kanya. siya ay mayroong 600 pakpak, at natakpan 
niya ang abot-tanaw na kalawakan dahil sa kanyang 
laki at kalaparan. 

Ang mga anghel ay may mga pakpak; ang iba 
ay may dalawang pakpak, mayroong tatlo at ang iba 
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naman ay marami.  angall-ah (swt) ay nagsabi; 

Lahat ng pagpupuri ay para SA Allahlam-ang, 
ang lumikha ng langit at lupa, Nasi-yang lumikha sa 
mga tagapagbalita (sugo) na mga anghel na may 
pakpak  dalawa, tatlo o apat. 

 Pinaparami niya ang mga nilikha sa kanyang 

naisin. Katotohanan na siya aym-ay kapangyarih-
an sa lahat ng bagay. Hindi ipinaalam sa atin ng 
allah (swt) ang mga ibang katangian ng mga anghel.  

Lagi Na Lang sinasamba at pinupuri ang Allah 

(swt). Ang Allah (swt) ay nagsabi; 

“Sila (ang mga anghel) ay lumuluwalhati ng 
kanyang mga papuri sa gabi at araw, at sila ay hindi 
lumulubay.” 
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Nilikha sila (mga anghel) ng Allah (swt) up-ang 
siya ay sambahin at tumalima sakan-ya. ang allah 
(u) ay nagsabi . 

“ang mesiyas ay hindi magwawalangba-hala na 
maging tagapaglingkod ng allah, gayundin ang mga 
anghel napinakamal-apit sa kanya…” 

ang mga anghel ay tumatayo bilang sugo sa 
gitna ng allah (swt) at ng kanyang mga sugo mula 
sa mga tao. ang allah (u) ay nagsabi . 

“na ipinanaog ng mapagkakatiwalaangespiri-tu 

(si gabriel arkanghel); sa iyong puso (omu-hammad) 
upang ikaw ay maging (isa) samga tagapagbabala, 

sa (pamamagitanng)malinaw na wikang arabik”. 

nilikha ng allah (swt) ang mga anghelup-ang 



 

15 

isagawa ang mga iba’t-ibang gawaing ipinag-uutos 
ng allah (swt) sa kanila; 

“Pinangangambahan nila ang kanilangrabb na 
nasa itaas, at sila ay tumatalima saan-umang sa kan-
ila ay ipag-utos”. 

 ang mga anghel ay hindi mga anak ng allah 

(swt), datapwa’t sila ay dapat igalang at mahalin. 
Ang Allah (swt) ay nagsabi; 

“at sila ay nagsipagturing; angpinakamap-
agpala (allah) ay nagkaroon ng anak (mula sa mga 

anghel). Luwalhatiin siya!  sila (na tinatawag na 
mga anak ng allah tulad ng mga anghel, si hesus na 

anak ni maria, si ezra, at iba pa) ay mga mararangal 
naa-lipin lamang. Sila ay hindi nangungusapha-
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nggang siya (allah) ay hindi panakakapan-gusap, at 
sila ay gumagawa ayon sakany-ang ipinag-uutos.” 

 (Ang mga anghel ay Hindi mga katambal 
okasamahan o karibal ng Allah (swt). ang Allah 
(swt) ay nagsabi; 

Gayun din naman, siya (Na pinagkalooban ng 

aklat) at Hindi mag-uutos Na tangkilikin-ninyo ang 
mga anghel at mga propetabil-ang rabb (diyos). 
Ipag-uutos ba niya SAin-yo Na mawalan kayo ng 

pananaligmatapos Na kayo ay tumalima SA pag-
uutos ngallah  

ipinaalam ng allah (swt) ang mga pangalan at 

gawain ng mga  (gabriel) napinagkalooban ng tung-
kulin naibang anghel, tulad niji-breel,  magdala ng 
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kapahayagan. AngAllah (swt) ay nagsabi; 

“Na ipinanaog ng mapagkakatiwalaangesp-ritu 
(si Gabriel arkanghel); SA iyong puso (o Muham-
mad) upang ikaw ay maging (isa) sa mga tagapag-

babala…”  

si mika’eel (as) ay napagkalooban ngtung-ulin 

upang mamamahala sa kapakanan ng ulan at tani-
man. Ang allah (swt) aynagsabi; 

Pananampalataya libro 

Allah Subhanahu WA Ta'ala ay na-down ang 
kuran Na ang mga propeta Muhammad 

Allah Subhanahu WA Ta'ala ay na-down ang 
tora Na ang mga propeta mousa  
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Allah Subhanahu WA Ta'ala ay na-down ang al 
ingel Na ang mga propeta isa . 

Allah Subhanahu WA Ta'ala ay na-down ang 
zobr Na ang mga propeta dawaoud  

Allah Subhanahu WA Ta'ala ay na-down ang 
suhof Na ang mga propeta ibrahim mousa at  

Allah Subhanahu WA Ta'ala ay na-down ang 
Al-Koran na ang mga propeta Muhammad sa 
Shallallahu 'margin-bottom: Written na siya ay pag-
aalis ng mga tao mula sa amingkaman-gmangan at 

kadiliman sa isang buong manuju liwanag ng Islam.  

"Ang ibig sabihin nito aydown na ipinadala 
namin sa inyo na tanggalin ang mga tao mula sa 
kadiliman sa liwanag, ilaw pahintulot Rabb sa ka-
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nila, (ay) ang paraan ng Rabb, angAlmi-ghty, ang 
Praised."  

"Ang ibig sabihin nito ay: Description ofimpor-
masyon (mu'jizat) at ang Bibliya. At Aming ipin-
adala down na ito, kaya namin ipaliwanag sa kung 
ano ang sangkatauhan ay nagsiwalat sa kanila na 
mayroon sila."  

Sunnah trabaho bilang interpreter atnaglalara-

wan ng nilalaman ng Al-Koran, Sunnah at ito-rin ay 

isang paghahayag na sinasalita sapam-amagitan ng 

Rasullullah Shallallahu 'margin-bottom. 

 Written ay hindi ang ideya ng mgaPro-peta 

Muhammad, ngunit ang lahat ng Diyos ng 

paghahayag Subhanahu wa Ta'ala. 
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 Bilang reiterated sa pamamagitan ng Allah Su-

bhanahu wa Ta'ala sa Al-Koran titik ng An-Najm: 

"Ang ibig sabihin nito: At ito ay hindi na ito 

diucapkannya (Al-Qur'an), ayon sabokas-yon ng 

hangin nafsunya. Ito ay hindi lamang isa pang 

paghahayag na ito ay ipinahayag (sa kanya)".  

"Ito ay nangangahulugan Na: Alamin, KO itina-

laga ito, at isang bagay Na ito ay halos katulad ng 

SA Al-Koran. Aware, magkakaroon ng kapistahan 

ng mga mayaman na lalaki nakaupo sa upuan ng 

mga luho at ang kanyang sinabi," ikaw humawak ng 

mabilis sa Al -Qur 'an. Kahit na ano ang sinabi sa 

isang legal Al-Qur'an, ang halalkanlah 

sa kabilang banda kahit na ano ang sinabi sa 
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mga sagradong kasulatan, at pagkatapos aykatun-

ayan, kahit na ano ay ipinagbabawal ng Messenger 

of Allah, Allah Ay ang Sunnah. Sunnah ang form na 

ito: speech-speech, gawa, at ang katahimikan ng 

Messenger Shallallahu 'margin-bottom: Written. ay 

pinahihintulutan  
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Paniniwala SA messenger 

Aking mga kasamahan SA likuran KO SA may 

bandang balikat KO at sinabi 

sa kanyang tagasaling wika;‘Sabihin mo sakan-

yang mga kasamahan 

na tatanungin ko siya (Abu Sufyan) tungkol sa 

taong nagaangkin 

bilang Propeta. At kung siya (Abu Sufyan) ay 

magsisinungaling, dapatnila itongsalangsangin o pa-

bulaanan kaaga naman sa Gobernador ng Busra at 

siyang nagbigay kay 

Heraclius. 

Nomn namin ang lahat ng mga apostoles ang 
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huling ng propeta Muhammad unang Noe may 

maraming bilang messenger Ibrahim Musa Issa Noe 

Si Heraclius bilang pasasalamat sa Allah, ayna-
glakad mula 

SA ‘Hims’ hanggang SA ‘Ilya’ nang siya ay 

Nomn namin ang lahat ng mga apostolesma-
raming mga messenger, tulad ng Ismail at Isaac at 

Jacob Harun Yahya Zakaria at Zulkifli Idris Shoaib 
at ang haba ng benepisyo at Yusuf Sul - eiman, 
Dawood 

Pinagkalooban ng tagumpay laban sa mga puw-

ersa ng Persia. 

Kaya naman noong natanggap at nabasa niya 
ang sulat ng Sugo 
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ng Allah siya ay nagsabi; ‘Hanapan ninyo ako 
ng kahit sino sa 

Kanyang mamamayan, (Arabo Na tribu ng Qu-
raish) na naririto 

Ngayon upang magtanong tungkol sa Sugo ng 
Allah!’ SA 

Panahong iyon si Abu Sufyan bin Harb ay NA-
SA Sham Na may 

Kasamahan mula SA Quraish na nagtungo (sa 
Sham) bilang 

Mangangalakal sa panahon na sila ay may kas-
unduang 

Pangkapayapaan SA pagitan ng Sugo ng Allah  
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at ng mga taga 

Quraish Na dimananampalataya. Sinabi ni Abu 
Sufyan; 

“Nakita kami ng isang alagad Ni Heraclius SA 
may lugar ng Sham kaya 

Dinala kami at ng aking mga kasamahan SA 
Ilya at kami ay tinanggap SA 

Harapan Ni Heraclius Na natagpuan naming 
nakaupo SA kanyang 

Maharlikang bulwagan Na may putong ng ko-
rona at nakapalibot ang 

Kanyang mga matataas na pinuno. Sinabi niya sa  

Kanyan nooh  Na aya moripori kiran Na so 
Mohammad, sekaniyan i polimposan o ma-nga 
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nabi, aya dalil san Na so katharo oallah a maporo: 

g tagasalin ng 

Wika. ‘Tanungin mo sila Kung sino SA kanila 
ang may pinakamalapit Na 

Kaugnayan sa taong nagaangkin bilang isang 
propeta.” 

Si abu sufyan ay nagsalaysay; “ako ay sumagot, 
ako ang may 

Malapit Na kaugnayan SA kanya.’ siya aytin-
anong; ‘anong antas ang 

Inyong pagkamag anakan sa kanya?’ siya ay 

sumagot, ‘siya ay aking 

Pinsan’, at walang iba pang may kaugnayan sa 
kanya mula sa mga 
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‘Bani abd manaf’ na kasama ngayon sa aming 
pangkat kundi ako’. si 

Heraclius ay nagsabi; ‘papuntahin siya sa tabi 
ko.’ pinapunta rin 

Angkan ng kasulatan! Halina kayo son isang 

Usapan Na makatarungan SA pagitannamin at 
ninyo, Na huwag 

Tayong sumamba (SA iba) maliban SA All-ah, 
at huwag tayong 

Magbigay ng anumang katambal SA kanya, at 
huwag nating 

Karaniwan ng hangad o mithiin ng magasa-wa 

o sinumang “lumagay Na Satahimik”ng-unit sabi ng 
iba Hindi daw “pumasok SA 
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Mata-an a so siranoto a piyangowa-an o manga 
malaikat sa niyawa, a liyalim iran a ginawa iran na 
pitharo o manga malaikat. 

 a antona-a i miyambetad iyo, pitharo iran a aya 
betad ami na manga lolobay kami ko lopa, pitharo o 
manga malaikat. 

 a bada mabaloy so lopa o allah a mawlad kaan-
gkano ron maka togalin, na siran man naayaden a 
darpa iran na so naraka jahannam amikha-ratarata a 

khabolosan, inontabo so manga lolo-bay ko manga 
mama ago so manga babai goso manga wata a 
disiran phaka gaga magantangan (sa kapaka liyo 
iran) go disiran phakato-on sa lalan, siran man na 
matatangked a pema-apan siran o allah ka aya betad 
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o allah na mama-apen a manapi  

Go ayapen a dalil san Na so katharo o Allah a 
maporo: 

-ana: diden khapinda so katogalin Taman SA di 

mapinda so kathaobat, Na di khapinda sokatha-bat 
Taman SA di somebang so alongan sasede-pan (a 

giyoto so bangkit) 

na kagiya ko makathakena (sonabi) nainiso-
go-on so lamba a manga kokoman (sogoan o islam, 
ibarat o kandiyakat, kaphowasa, kapenay haji, goso 

kapagebang, goso jihad, goso kasogo sa mapiya go 
kasapar sa marata, goso salakao san a manga sogo-

an, si-i ko soled o miyaka sapolo rangon na miya 
wapat so rasulollah  naso okit iyan na malalamba, 
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sa giyai okit iyan: da-a mapiya a  baniyan danggon-
ana-owa kom-anga omat iyan, 

 goda a marata a baniyan kiran da paki-iktiyari, 
na aya mapiya naso pingg-onanao niyanoto:n-aso 
kapaka isa-isa a ko allahn-ago solangowan o ikha-
babaya iyan go ikhasowat iyan, 

 na aya marata a piyaki iktiyaran iyan na so: 
kapanakoto n ma-ana: nago rek o allah so nganin a 
matatago ko langit ago lupa, ka aniyan ka-abalasi so 
siranoto a phiratarata aniran so galebek iran,gomb-
alasan iyan so siranoto a miphiyapiya (sa mapiya) 
sabap ko kiya phiyapiya iran.   

saden sa pakambhokhagen niyan so kapan-
gokom na miyakapir, aya dalil san naso katharo o 
allah a maporo: 
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Siyogo o allah so manga sogo ka aniran map-
amanothol so balas o allah, go aniran kapaki iktiyari 
so manga siksa iyan, ka anda khabaloy a karina 
(dalina) o manga tao ko allah ko oriyan o kiya paka 

talingoma kiran o manga sogo  naa- ya monapona 
ko manga sogo na so nooh  na aya moripori kiran 
na so mohammad , sekaniyan i polimposan o 

manga nabi, aya dalil san na so katharo oallah a 
maporo: 

Ago so 
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